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MIKÄ SAA SINUT LÄHTEMÄÄN LUONTOON?
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MIKÄ SAA SINUT LÄHTEMÄÄN LUONTOON?
Muina syinä esitettiin mm (alkuosassa boldattuna usein esillä olleita syitä):

• Ajan vietto (ystävien tai läheisten kanssa)
• Yksinolo
• Hiljaisuuden ja kauneuden kokeminen
• Hyvä/ raikas ilma
• Luonnon ja maiseman havainnointi, esim. eri vuorokaudenajat ja vuodenajat, luonnon äänet, tutustuminen eri 

paikkoihin
• Erityiset harrastukset (esim. geokätköily, ruuanlaitto ulkona, Pokemon go –pelaaminen, kalastus, kissan ulkoilutus, 

valokuvaus, maastopyöräily, hiihtäminen, metsästys, purjehdus, suunnistus, partioharrastus)
• Huvin vuoksi, hyvä tapa
• Oppiminen, luontokasvatus (lasten kanssa)
• Liikkuminen paikasta toiseen
• Seikkailufiiliksen/vaihtelun hakeminen
• Järvellä liikkuminen
• Työt (kuten metsänhoito, luontoselvitykset)
• Ympäristötaide, taiteen tekeminen
• Monipuolinen liikunta, terveyden ylläpito
• Roskien kerääminen
• Kaipuu metsään



MIKÄ ESTÄÄ SINUA LÄHTEMÄSTÄ LUONTOON?
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Minulla ei ole aikaa

Asuinpaikkani lähellä ei ole houkuttelevia luontokohteita

Minulla ei ole tietoa hyvistä kohteista/ alueista, joihin lähteä

Minulla ei ole sopivaa seuraa, kenen kanssa lähteä luontoon

En uskalla lähteä luontoon

Tarvitsisin kulkemiseen apua, mutta en saa sitä kovin usein

Esteettömiä retkeily- ja luontokohteita on liian vähän

Kiinnostaviin paikkoihin on vaikea päästä, ne sijaitsevat liian…

Ei vain huvita

Joku muu syy
1 – 10

11 – 20

21 – 30

31 – 40

41 – 50

51 – 60

61 – 70

71 – 80

81 – 90

91 – 100

Hyvin tärkeä syyEi ollenkaan tärkeä syy



MIKÄ ESTÄÄ SINUA LÄHTEMÄSTÄ LUONTOON?
Muina syinä esitettiin usein seuraavia:

• Suuri etäisyys (rauhalliseen/luonnonläheiseen) kohteeseen
• Autottomuus ja julkisten liikenneyhteyksien puute
• Joskus ei riitä energia tai aika (on muuta tekemistä)
• Epäselvästi merkityt reitit, merkittyjen reittien vähäisyys 
• Tiedon puuttuminen/ löytäminen kohteista
• Metsätöiden jälki, mm. avohakkuut
• Pysäköintipaikkojen puute
• Huono sää
• Ruuhkaisuus kohteissa
• Reittien ja rakenteiden huono kunnossapito
• Retkiseuralainen tarvitsisi esteettömiä kohteita



MIKÄ ESTÄÄ SINUA LÄHTEMÄSTÄ LUONTOON?
Lisäksi muina syinä esitettiin mm:

• Ei tunne kohteita
• Sairaus/ kipu
• Kaverin puuttuminen
• Talvella liukkaus
• Mielenkiintoisten kohteiden vähäisyys / puute erityisesti lähialueilla
• Pienten lasten kanssa liikkumisen haasteellisuus
• Rakentamisen aiheuttama lähivirkistysalueiden vähentyminen
• Melu, äänimaiseman rauhattomuus
• Kohteen kuluneisuus tai epäsiisteys
• Maastopyöräilyyn soveltumattomien reittien puute
• Talvella kävelyreittien puute metsissä (hiihtoladuilla kun ei saa kävellä)
• Tulentekopaikkojen tai telttailuun sopivien paikkojen vähäisyys
• Koirapelko



MIHIN VEISIT VIERAASI LUONTORETKELLE?
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HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Seuraaviin dioihin on nostettu karttaan merkittyihin kohteisiin liittyviä huomioita 
alueittain/ kohteittain.

Kaikkiin kohteisiin ei selittäviä kommentteja liittynyt ja kaikkia yksittäisiä kommentteja 
ei ole tässä esitetty (kuten pelkkä kohteen nimi, kommentit tyyliin ”hieno kohde” tai 
”lähellä” sekä joku muu huomio, joka jo esim. toistunut muissa kommenteissa).

Kartoissa näkyy myös jonkun verran ”virheellisiä” karttamerkintöjä eli merkintä on 
sijoittunut vahingossa väärään paikkaan (näitä erityisesti Lutakon tuntumassa 
kartalla).



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Keskusta / Tourujoki ja vanha hautausmaa

Tourujoki on hurmaava ja ainutlaatuinen kohde. Siellä alhaalla on ihan oma maailmansa. Paluumatka hautausmaata myöten on myös hyvä kulttuurikohde.

Tourujoki on uniikki kohde, ihana viidakko!

Tourujoen luontopolku on maisemaltaan täysin omanlaisensa. Kehittyvä Kankaan alue vieressä on hauska kontrasti suorastaan rämeiselle luontopolulle. Polku 
on helppo saavuttaa julkisilla kulkuvälineillä, ja se on sopivan lyhyt pyrähdys oikeastaan missä seurassa tahansa. Esteettömyydestä polku ei saa pisteitä.

Tourujoen luontopolku on etenkin kesäaikaan tunnelmallinen paikka. Lajeista enemmän tietävien ystävieni mukaan sieltä löytyy myös joitain mielenkiintoisia 
eliölajeja. :)

Tourujoen suojelualue on myös lähellä vaikka alueena saisi olla isompi.

Ihastuttava vehreä ja kiitettävän hiljainen kohde aivan kaupungin sydämessä.

Tourujoen luontopolku on etenkin kesäaikaan tunnelmallinen paikka. Lajeista enemmän tietävien ystävieni mukaan sieltä löytyy myös joitain mielenkiintoisia 
eliölajeja. :)

Upea "toinen maailma" keskellä kaupunkia. Kappale kaupungin olennaista historiaa.

Tuntee kesällä tulevansa maalle, keskellä kaupunkia.

Hautausmaat ovat itselleni aina rauhoittumisen paikkoja ja Puistokadun vanha hautausmaa antaa myös mahdollisuuden tutustua Jyväskylän historiaan samalla 
kun voi tarkkailla luontoa ja vuodenaikoja.



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Keskusta/ Harju ja Seminaarinmäki

Harju: Sopivan lähellä suurta joukkoa ikääntyviä ja lapsiperheitä. Harju on sopivan haasteellinen ja tarvittaessa sopivan 
haasteeton. Kaunis luonto ja kaupunkinäkymät. Liikunta ja sosiaalinen kanssakäyminen yhdistettyna tuovat fyysistä ja henkistä 
hyvinvointia.

Harju: Olen aika ylpeä siitä että keskellä kaupunkia on tällainen pieni kappale luontoa jonne mennä virkistäytymään. Kätevä 
sijainti sopii hyvin arki-iltojen pieneen ulkoiluun: metsän rauhaa, vaikka onkin aivan kaupungin keskustasssa.

Harju on perinteinen näköalapaikka. Lyhyt matka keskustaan. Voi kiertää Kehä Vihreän.

Seminaarinmäellä on ihana tunnelma. Ei autoja vain jalan ja pyörän kulkijoita, paljon komeita puita ja osin myös muuta 
metsäkasvillisuutta sekä vanhoja arvokkaita rakennuksia. Seminaarinmäki yhdistää upeasti toisiinsa luontoa ja kaupunkia, 
tälläistä kaupunkisuunnittelua lisää!

Yliopiston alue on ihastuttava etenkin kesällä tutkailla ja vaellella, sinne veisin mielelläni seuralaisenkin.

Moirislampi on hieno helmi yliopiston kampuksen kainalossa. Ympärillä vanhaa metsää ja arvokkaita vanhoja rakennuksia.

Seminaarinmäen kampus on ainutlaatuisen arvokas historiallinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät vanhat puut, metsäalueet ja 
arkkitehtuuri. Kauneinta Jyväskylää!



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Taulumäki, Viitaniemi ja Tuomiojärvi

Veisin vieraani Viitaniemi-Tuomiojärvi ulkoilureitille tai Harjulle. (en osannut käyttää 
noita ed. sivun pallukoita) 

Tämä on kävelymatkan päässä kodistani. Taulumäen huipulta näkyy upeat maisemat. 
Metsä on tarpeeksi luonnontilainen ja laaja. Taulumäen metsässä on kyllä todella 
stressaavaa ulkoilla frisbeegolf-kauden aikana, kun pitää koko ajan varoa lentäviä 
lautasia. Frisbeegolf-puitteet pilaavat paljon metsän luonnontilaisuudesta. Pelkään 
mitä puiden runkoihin lentävät frisbeet vielä puille aiheuttavat. Jossain päin Suomea 
frisbeet olivat tainneet tuhota puita (tai meinanneet, kunnes frisbee-rata suljettiin). 

Lehtisaari: Hieno nähtävyys. Voi saunoa ja uida.



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Haukanniemi

Haukanniemi on lähellä, ja sieltä löytyy upeita paikkoja, kuten vanhoja, suuria mäntyjä sekä lahopuita. 

Helppokulkuinen alue, jonka lähistölle pääsee myös bussilla. Hyvät järvinäkymät ja nuotiopaikka tekevät Haukanniemestä 
viihtyisän retkikohteen.

Haukanniemen päässä on kiva nuotiopaikka. Se on lähellä ja sopivan kokoinen reitti. Kesällä siellä pääsee uimaan 
niemenkärjestä

Haukanniemi on kuin maalle siirtyisi. Ensin viljapellot, sitten siintääkin järvi ja pääsee oikeaan metsään. Tosin satumainen osa
eli synkeä kuusimetsä hakattiin pois, se oli sääli. Ja miksi ihmeessä piti rakentaa highway Haukanniemeen? Ketä varten? Sitä 
rakennettaessa tuhottiin valkovuokkoesiintymä puron varrelta, kun siihen kasattiin hiekkaa ym. Näyttäisin myös kuuset, jotka oli
koristeltu joulukuusiksi useana vuonna. Juuri olen kuunnellut linnunlaulukonserttia ja huutavia lokkeja, naakkoja ja variksia sekä 
odotan, että tuomet puhkeavat kukkaan. Kaiken tämän kertoisin myös vieraallekin, koska pelkään, että Haukanniemi 
tuhotaan.

”Kunnon metsä” kaupungissa. Monipuolista ja rauhallista luontoa helposti saavutettavissa. Järvi, metsä ja nuotiopaikka.

Pienille lapsillekin sopiva etäisyyksiltään ja maastoltaan, vaihtelevaa puustoa, ok maisemat, muistoja ja nostalgiaa itselle.

Suhteellisen helppokulkuinen kohde, jossa on ihanaa metsää ja harvinaista peltomaisemaa. Rauhallinen paikka lähellä.

Evästauko pellon reunassa suurten puiden varjossa Haukanniemellä. Maalaismaisemaa keskellä kaupunkia. Sirkkojen sirinää, 
pellon ja rantojen lintuja. Mukavat polut, nuotiopaikka niemen kärjessä.



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Ydinkeskusta ja Lutakko

Jyväsjärven rantaraitti: veisin vieraani rantaraitille, sillä se on ainut keskustassa 
lähellä oleva reitti, johon ei tarvitse erikseen liikkua julkisilla. 

Ehkä luontoretkeni hieman erikoinen valinta, mutta Lutakon sataman alue on ihana ja 
tunnelmallinen

Päijänne-risteily. Upeita järvi- ja rantamaisemia myös niille, joilla ei ole omaa venettä 
tai esim. liikuntarajoitteita.

Lutakonpuisto: Aivan upea, kaupungin sydän! Boulderseinää olisi kiva uusia.



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN
Laajavuori
Laajavuoressa on moninaiset reittivalikoimat niin kävellen, pyöräillen, polkujuoksua tai talvella hiihtäen, lumikengillä. Voi
mennä metsänpolkua tai latureittejä pitkin. Lähellä kaupunkia, mutta niin erämaa tunne. Voi laavulla paistaa makkaraa tai 
syödä eväät.

Laajavuori on lähellä ja siellä on monenlaisia mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen. Sieltä on myös hyvät reitit muille 
luontoliikunta-alueille kuten maakuntauralle, Könkkölään jne.

Monipuolinen polkuverkosto. Laajavuoren palvelut lähellä. Maisemapaikkana erinomainen.Laajavuoressa on paljon helposti 
liikuttavia polkuja, pitkät reitit. Hyvät hiihtoladut (normaatitalvina). Lavuja / taukopaikkoja. voisi olla enemmän reitin varrella.

Monipuolinen maasto. Matti Nykäsen hyppyrimäki, joka on vierailu kohteena hyvä.

Laajavuoren luontopolku kokonaisuudessaan, tuttu ja hauska ja retken/lenkin pituus säädeltävissä kun tuntee polut.

Laajavuoren huipulta on upeat näkymät.

Lummesuon rannan kautta kulkee ehkä kaunein polku koko Laajavuoressa. Entinen kympin latu. Se olisi tosi kiva reitti, jos laavu 
ennen lampea olisi siistimpi. Todella epäsiisti. Syyksiei riitä , että on yksityisen huollettava. Kaupungin pitää vaatia. Siistit 
puukatokset eikä itään ihme jätemateriaalista tehyjä viritelmiä. Samanlaista on Takarinteen laavullakin

Maasto kulunutta runsaan käytön vuoksi. Hyvin suosittu, ruuhkaisuus häiritsee joskus.

Lempiluontopaikkani Jyväskylässä, hieno ja hiljainen, vuodenajoittain muuttuva. Maasto mukavan haastavaa liikkua, on 
korkeuseroja jotta käy kuntoilusta, kosteissa paikoissa on yleensä ylityspaikat kunnossa.

Haukkalan lähteen ls-alue on kävelymatkan päässä kotoani. Se on minulle tärkeä paikka ja kaunis.



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Köhniö, Kypärämäki

Kiva rantapolku Köhniön uimarannan ja Könkkölän välillä, leiripaikkoja rantakivillä. Ei 
ole esteetön.

Köhniönjärvi: Mukavat rantapolut, lähellä, leirikivet rannalla. Ei ole esteetön. Ihanaa 
satumetsää. Hyvä luontokohde kaikenikäisille kokoisille.

Kypärämäki: Vanhaa kuusikoa, lahopuita, sekametsää, kallioita... mielenkiintoinen 
linnusto

Könkkölänmäki: Paljon suuria mäntyjä. Metsäsuunnitelmassa tähän tulee avohakkuu, 
joten käykää nopeasti katsomassa!!



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Lohikoski, Palokka, Mannila

Kuolemankuopat: erikoinen suppamuodostelma. Mahtavat näköalat. Supan pohjalla ei kuule 
muuta kuin luonnon omia ääniä. Jääkauden historiaa yhdessä harjujen kanssa. Nykyisin 
kuulemma laitaväen majapaikka ja pelottava paikka - harmi. Kuolemankuopilla olisi kiva olla 
infotaulu tai pari tästä muodostelmasta. Alue vaatii kyllä perusteellista raivausta, 
kunnostamista ja siivoamista. Näköalapaikalle heti Bilteman taakse voisi tehdä kunnollisen 
nuotiopaikan eväiden syöntiin. Maastopyöräilevän vieraan paikka.

Mannilan uimarannan niemi on kiva pieni happihyppelypaikka.

Mannisenmäki: ihanat metsäpolut

Heinämäki: Hieno metsä, etenkin mäen päällä on upeaa. Kävellen saavutettavissa kotoa.

Esteettömät Alvajärven ja Pappilanjoen rantapolut.



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Touruvuori, Matinmäki, Puuppola, Jylhänperä

Touruvuori: Lähimetsä, oikea hyvinvoinnin aarreaitta! Hyvä päivä-/ iltaretkikohde. 
Hyvä polku, paikoitellen vaativa maasto. Luonnontilaisempaa metsää, pitkospuita, 
korkeuseroja, hiljaisuutta. 

Punavuori: Hieno kalliojyrkänne ja metsämaisema. Vähän seikkailun tuntua, kun ei ole 
merkittyä reittiä.

Punavuori: Aivan upea paikka, josta aukeaa hieno näkyvä pelloille.

Halsvuori: Suopeampi tupasvilloineen, jylhä pystysuora kallioseinämä. Nuotiopaikka 
puuttuu. Maankäyttö tosin on pilannut näköalamaisemat.



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Nyrölä

Nyrölän luontopolku on helppo kohde, jos on auto käytettävissä. Julkisilla liikennevälineillä vaatii hieman 
viitseliäisyyttä ja tienposkessa kulkemista.

Nyrölän luontopolku hieno kohde saarilaavuineen ja losseineen.

Nyrölän luontopolku retkeilyä tukevine rakennelmineen on hyvä esimerkki miten melko pienellä panostuksella 
saadaan toimiva luontokohde.

Nyrölän luontopolku on mahtava reitti, sopiva lapsille, ja sopii sellaiselle joka tykkää myös sosiaalisesta 
retkeilystä: taukopaikalla joutuu aina juttusiin tuntemattomien, mukavien ihmisten kanssa.

Nyrölän luontopolku. Oikeasti luonnossa, Jos lasten kanssa niin ei liian pitkä hyvä polku ja jännittävä lossi sekä 
hyvät tulipaikat. Tähän on panostettu. Miinuksena ruuhkaisuus joten tällaisia paikkoja tarvittaisiin lisää

Helppokulkuinen maasto huonojalkaiselle toisinkuin Jääskelässä. Ei tarvitse hirveän pitkää matkaa kantaa 
ruokatarvikkeita, kiva lossi, kaunis saari jossa hyvä nuotiopaikka, laavuja, puuwc ja lisäksi polttopuut 
kantomatkan päässä. Tilaa useammallekkin seurueelle samaan aikaan. Monta pokemonsalia matkalla.

Hyvät fasiliteetit vaikka yöpymiseenkin



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Tikkakoski

Kiertäisimme Luonetjärven. Kävisimme Peuraniemen laavulla ja myös Sarpatin
laavulla. Kauniit maisemat, hyvät polut, hyvin hoidetut laavut.

Pirttimäki, Tunnelinmäki: Lähiretkikohde, puroja, vanhaa metsää ja talousmetsää, myös 
paikkakunnan historiaa polkujen varrella löydettävissä 

Sarpatti: Mukava laavu ja tulipaikka, luontopolku vieressä, monipuolinen luonto (järvi, 
puro, suo, kangasmaastoa jne.) vaikka hakkuut surettavat.



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Kangaslampi, Kangasvuori, Aittovuori

Kangasvuori: Yksi Jyväskylän keskeisimpiä lähiluontokohteita ja virkistysalueita. Vaihteleva 
maasto. Vesitornihistoria. Laaja reitistö metsäisiä latupohjia ja polkuja. Mahdollisuus sekä 
pitkiin että lyhyempiin lenkkeilin. Mahdollisuus edetä metsäisiä reittejä pitkin Palokkaan ja 
Suolahteen saakka. 

Vuorilampi: Mukava erämainen lampi ja kiva laavu helpon kulkuyhteyden päässä ja lähellä 
asuinpaikkaa. Kaunis laavu ja metsälampi sopivan patikoinnin päässä.

Aittovuori: Tarpeeksi kaukana kaupungista, ja sen äänistä. Hyviä polkuja yms. kulkea. Aika 
rauhallinen, kaunista metsää. Ei revitty piloille kuten Laajavuori.

Tuohimutkan lähellä: Vanhoja komeita petäjiä. Paksuin mittaamani petäjä, ympärysmitta 
221cm. Puronotko pitäisi siivota roskista ja romusta. Maankaatopaikalta valuu ruskeaa vettä 
puroon. Puron voisi nimetä, ehdotan nimeksi "Aittopuro".



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Jyskä, Haapaniemi ja Hupeli

Iso Haapasaari: Sopivan lähellä, rauhallinen , helppokulkuinen, mutta hyvät 
maisemat. Eikä ole liian pitkä. Rauhallinen ympäristö, kiva paikka luonnon 
tarkkailijalle mm.linnut. Myös pienemmille kulkijoille ja isovanhemmille.

Pikku Haapasaari: Jäiden aikaan helposti lasten kanssa saavutettavissa oleva laavu 
ja nuotiopaikka

Jyskänvuori: sijaitsee "takapihallani”, rannassa on Päijänteen tunnelmaa veneettömille 
ja paikallista historiaa vuoren sisällä. Lähellä myös muita "turisti/vierailu" kohteita 
kuten haukkuvaaran koirapuisto ja kentät, sekä viherlandia ym.

Hupelin lähellä, rannalla: Hieno nuotiopaikka kallion laella Päijännenäkymin.



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Kanavuori ja Koskenvuori

Kanavuoressa on hyvä, mutta melko vaativa patikointireitti. Parkkipaikka oli pieni. Hieno 
näkymä ja mukava kiertoreitti.

Vaajakosken kulttuurimaiseman ja luonnon yhteiskohde, tosin vain kesällä ja hyväkuntoisille 
vieraille.

Kanavuori on maastoltaan ja luonnoltaan upea, myös kauniit maisemat. Vaikean maastonsa 
vuoksi hiljainen.

Kanavuori on lähellä ja se on sopivan mittainen reitti myös vähemmän liikkuvalle. Maisemat on 
myös hienot vuoren päällä. Sinne pääsee myös kiipeämään joko jyrkempään reitin tai 
menemään hieman helpomman/lapsiystävällisempää reittiä ylös.

Koskenvuori: Jyrkänne järven rannalla kuvastaa hyvin keskisuomalaista maisemaa



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Muu Vaajakoski

Kivilammen ja Savonmäen polut ja näköalapaikka. Upeaa, vaihtelevaa metsää ja 
hieno Leppävesi-maisema. Myös Vaajakosken Koskenvuoren profiili näkyy kauniisti. 
Sekin on vierailun arvoinen paikka!

Kaunisharju: Hieno jääputous talvella, lehtomaisema kesällä



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Jääskelä

Ihana paikka! Kauniit maisemat, nuotiopaikkoja

Jääskelän luontopolun varrella oli vaihtelevia maisemia, esimerkiksi pirunpeltoa sekä kaunis puro.

Jääskelässä on paljon oikeaa metsää eikä hakattua risukkoa. Purot, korkeuserot ja kalliot tuovat 
vaihtelua reittiin.

Jääskelän luontopolku on  lähellä Jyväskylää. Valittavana eri pituisia reittejä. Helppokulkuinen 
vaihteleva maasto. Sammaliston kallio on upea. Retkelle tulee kivasti mittaa ja siinä on paljon 
täysin eri tyyppisiä alueita.

Hyväkuntoisen luonnonystävän veisin Jääskelään.

Tarpeeksi pitkä reitti, historiaa, opastetauluja.

Äijänniemen laavu. Hieno vene- tai maastopyöräretken etappi. Toiveissa kunnon yhteys Jääskelään. 
Tästä on hieno jatkaa maakuntaretkeä Mämminiemeen.



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Kuokkala

Hämeenlahden lintutorni: Lintutornin ympäristön metsä on mukava pikkuretken kohde. Matkan 
varrella voitaisiin katsoa myös Kuokkalan kartano ja käydä Viherlandiassa.

Pitkäruoho: Rauhalliset näkymät Jyväsjärvelle. Retkikohde on yhdistettävissä Viherlandian ja 
Hämeenlahden lintutornin käyntiin.

Sippulanniemi: Mukavasti vaihtelevaa ympäristöä latulenkillä ja sen luontopolulla. Läheinen, 
rauhallinen,  vaihteleva maisema. Ei häiritseviä pyöriä. Luontopolku nyt on kyllä huonossa 
kunnossa. 

Kuokkalan asukkina olen yllättynyt positiivisesti siitä kuinka rauhallista metsäaluetta sieltä 
löytyy. Kuokkalan lähimetsissä voi ikään kuin kadottaa itsensä ja unohtaa olevansa keskellä 
kaupunkia.

Kylmänoro: Jääputouksia keväisin



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Keljonkangas

Jokpakannotko: Tämä jokivarsi on kesäpäivänä kaunis ja mukava paikka, joskaan ei 
kaikinosin helppokulkuinen.

Sääksvuoren metsissä löytyy paljon kivoja polkuja.

Sarvivuori: Hyvä metsäinen alue ulkoiluun. Helposti yhdistettävissä polkua/latupohjaa 
pitkin Muuramen puolelle Kinkomaan latulenkkiin. Samoin pääsee helposti Ladun 
majalle ja sitä kautta vaikka Laajavuoreen (paljon metsäosuuksia reitillä).

Sarvivuori: kaunis maisema, rauhallinen paikka, Hienot näkymät, kivat metsäpolut, 
hiljaisuus. Sijaitsee niin lähellä kotiamme, että sinne on helppo mennä. Ylhäältä 
avautuisi kauniit maisemat Päijänteelle, jos metsää harvennettaisiin.



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Myllyjärvi, Keltinmäki, Mustalampi, Kauramäki

Kammarinmäki: Lähellä, vaihteleva maasto. Kallion alla oleva luola on kiinnostava. Luolan
ympäristö usein roskainen.

Vuorilampi: Hieno lampi ja kalliot

Mustalampi: Kauniita paikkoja, verrattain rauhallista, pääsääntöisesti kuivaa polkua kivoja 
pitkospuita ja vaihtelevaa maastoa puronsolinasta horisonttiin näkyviin maisemiin. Ja ennen 
kaikkea lähellä kotia, helppoa mennä. Lammen rannalta löytyy nuotiopaikka penkkeineen ja 
vähän etäämmältä penkin ja pöydät.

Myllyjärvi, lähellä Keuruun tietä: Harva tajuaa kuinka kaunis puro täällä virtaa

Koko metsäalue moottoritien-myllyjärventien-ronsuntaipaleentien ja muuramen rajan välisellä 
alueella (ja miksei myös Muuramen puolelle myös). Lukematon määrä polkuja ja latupohjia 
joita kulkea. Kuumana kesäpäivänä huomattavasti kevyenliikenteenväyliä mukavampaa 
lenkkimaastoa, kun metsä tuo viileyttä. Mielenkiintoinen Härkösuo.



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Kolmisoppinen

Ladun majan ympäristössä kulkee paljon hienoja ulkoilureittejä ja pienempiä polkuja. Mukava lyhyen retken kohde. Ihana uusi laavu 
lammen rannalla.

Helppo latu sopisi lapsivieraillekin värivaloineen. Napakelkka on myös aina hitti.

Ladun maja Jyväskylän oma Lappi. Talvisin aivan mahtavat hiihto-olosuhteet. Mahtavat ladut ja latujen kunnossapito. Yksi asia mitä 
kaipaan on soidinlammen lenkille koko matkalle valaistus.

Lumiolosuhteet poikkeukselliset, ladut  sopivat  myös lapsille ja ikääntyneille sekä aloittelijoille (esim turistit, ulkomaalaiset opiskelijat). 
Tärkeää alueen kehittäminen: lasten hiihtomaa-ajatuksen elvyttäminen (kuivalle maalle!), turvallinen ja riittävä parkkeeraus 
Soidenlammen puolelle. Vastaavasti kesäretkeilyssä Kolmisoppinen erityisen tärkeä: viehättävä uintipaikka (huom. Vuorilampi 
alennustilassa), vesiaktiviteetteja  lisää esim lapsiperheille (polkuveneet,  sup-laudat jne); polkureitistön kehittäminen (esteettömästä 
vaikeampaan) jne jne.

Ladun majan on helposti saavutettavissa lyhyen etäisyyden vuoksi ja siksi kevyen liikenteen väylä majalle tärkeä. 

Kesällä kävelymatkan päässä Teivaalantieltä tosin talviaikaan niiltä nurkilta puuttuu latu kohteeseen ja jos menet autolla Ladunmajalle 
on parkkiongelma.

Saavutettavissa autolla, patikoiden, pyörällä ja jopa julkisella liikenteellä

Luontopolku on hieno



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Muu Taka-Keljo
Sallaajärven aarnialue on todella komea paikka. Lisäksi läheisen Ylä-Sallajärven nuotiopaikka 
tarjoaa oivan retkilounaspaikan. Luontopolku sopivan mittainen, helppokulkuinen ja rauhallinen. 
Maasto on monipuolista ja lintuja on mahdollista bongata. Lähellä on Ylä-Sallaajärven laavu, joka 
on viihtyisä retkipaikka ja siellä voi tehdä nuotion. Ympäristössä on hyvät sienimaat ja paljon 
polkuja. 

Tikkamäki tai kuusimäki hyvä kohde pidemmälle retkelle. Todellista luonnonrauhaa tarjolla. 
vanhojen metsien suojelualue, alueen halkoo selkeä polku, helppo kulkea. vanhaa metsää, laajat 
myrskytuhot (vaikeakulkuista), mutta kesällä varmasti hyvin monipuolinen ekosysteemi. Siellä on 
vielä oikeata metsää jäljellä. Eikä pelkoa siitä, että se tuhotaan, koska se on suojelualue.

Keltinmäki-Mäyrämäki-Ronsuntaipaleentie-Hanhiperä-Sallaajärven aarnialue -välinen alue. Paljon 
polkuja ja hyvät latupohjat. Esimerkiksi Kotalammen urheilupuistosta Soidenlammen kautta 
Pirttimäkeen ja sieltä Sallaajärven aarnialueen kautta Sallaajärven keittokatokselle voisi olla yksi 
kiva reittiä tällä alueella. Samoin Kotalammelta voisi tehdä hyvän reitin Ladun majan kautta 
Keljonkankaalle. yms



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Muuratsalo

Vaihteleva ja kaunis luonto. Metsissä on runsaasti hyväkuntoisia polkuja ja kauniita näköalapaikkoja sekä muita kiinnostavia 
kohteita. Poluilla ei ruuhkaa. Kohde on minulle tuttu ja sijaitsee lähellä kotiani.

Muuratsalossa monia hienoja kohteita: Paljaspää, Velakallionlampi, Naukula, Kontinvuori, Pahkalahti ja/tai Lullinvuoren luolat. 

Hienot maisemat Päijänteelle .

Lullinvuoren luolat. Mahtava kivirykelmä. Luolat on hyvä perhekohde. Tällä hetkellä vaikeasti saavutettavissa tien käytön 
rajoituksen vuoksi.

Naukula, laavu ja laituri. Uintimahdollisuus. Tienpohja nousee (osin Muuramen puolta) rannasta vanhaan kuusikkoon ja 
notkossa virtaa puro. Maaperän paksu sammalpeite ja tummavihreys on upea. Olimme kerran teltalla yön paikassa ja 
tykkäsimme kovin, kettukin vilahti yön saapuessa. Kohtuu helppo mennä autottomallekin.

Muuratsalon eteläpää (Muuramen puolella): Hieno hiekkaranta. Hyvien jäiden aikaan on käyty täällä eväsretkellä ja pilkillä.

Kontti (saari): Hyvä pilkkipaikka, johon pääsee helposti myös lasten kanssa



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Korpilahti / Oravivuori

Oravivuori on historiallisesti tärkeä ja Unescon luonnonperintösäätiön kohde. Luonto-
ja kulttuurikohde matemaattisesti suuntautuneille vieraille. Hienot näköalat.

Ehkä huikein maisema koko Keski-Suomessa ja Jyväskylän alueella! Harmi että 
metsätyöt tehty vähän sinnepäin. Metsään jätetyt rangat kovan nousun jälkeen ennen 
tornia olivat tosi rumia. Kauneinta oli tornin jälkeen laskeutuessa kohti järveä ja ennen 
tien ylitystä. Moni kohta tarvitsisi portaita. Miksi tätä ei pidetä kunnossa? Ihan helmi! 

Tässä on myös haastetta ja aitoa metsäntuntua.

Keski-Suomalaista maisemaa parhaimmillaan



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Korpilahti / Vaarunvuori

Vaarunvuori on hieno alue. Soveltuisi hyväkuntoiselle vieraalle. Maisemat, marjastus, 
kuntoilu.

Helpohko selkeästi ohjattu polku vaihtelevassa maastossa.

Hieno luonto, voi nähdä harvinaisia kasveja ja eläimiä

Ihana luontopolku, ei ihan helppo lenkki, mutta vaivan arvoinen. Nuotiopaikka hyvä.

Vaaruvuori on yksi vanhimpia luonnonsuojelualueita.  

Vaaru on helppokulkuinen kohde. Tosi suosittu, parkkipaikka ei meinaa aina riittää.



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Korpilahti / Putkilahti

Housuvuori: Maisemat ja luonnon rauha huikeat. Hieno näköala-kohde. Natura 2000 alue, osa 
valtakunnallisesti noteerattua kulttuurimaisemaa. Upeat näköalat, kohtuullinen n. 700M kävely tieltä. Piilossa 
oleva helmi retkipaikaksi. Kaikki vieraat ovat olleet mykistyneitä kohteesta. Soma housutorppa missä syödä 
eväät sateella jos huonosti tuuri käy.

Kamppivuori: Kamppivuoren jylhät maisemat Ylisjärven yli Putkilahden laaksomaisemaan. Reitit vähän seuran 
mukaan.

Kettuvuori: Hyvät näköalat koko Putkilahden laaksoalueeseen. Lyhyt, melko helppo mutta jyrkkä polku. 
Seurasta riippuen voi jatkaa polkuja eteenpäin. Vuoren lähelle pääsee helposti vaikka veneellä ja autolla, 
kapuaminen palkitsee upeilla maisemilla! Mustikkamaastot ympärillä! Läpi vuosikymmenteni suosikki!

Kimarin kallio: Entisajan nuorten kokoontumispaikka. Neljänkymmenen metrin luontoretki. Mielellään evästauon 
jälkeen kyllä idyllistä Peuhan metsä/peltotietä eteenpäin vaikka Kettuvuorelle tai Mustaan lahteen tai 
marjametsään, tai minne vain.

Vene- tai kanoottiretki Putkilahden salmivesille. Paljon rauhallisia poukamia, monipuolinen luonto.



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Korpilahti / muut kohteet

Haukkavuori Haukankierroksella. Upea maisema ja aarniometsä muodostavat 
mieleenpainuvan kokemuksen.

Korpilahden keskusta: Ihana Vanhan Myllyn ympäristö koskineen! Kaikkina 
vuodenaikoina kiinnostava!



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Mämminiemi

Mämminemi on hieno ja toimiva retkeilypaikka ja siellä riittää tilaa ja tulipaikkoja monelle

Parkkialueita tarvitaan lisää lähelle.

Luontopolku Haukkavuoreen Mämminiemen alueen yhteyteen. Suunnistuskartta ja kiintorastit.

Mahtava sauna, vaikuttavat kallio, vaativahko tie tosin perille (emme omista venettä...)

Maisema ja luonto näyttää parhaat puolensa kelissä kuin kelissä

Hyvä kesäretkikohde, päiväretki. Kun ulkoilu lisääntyy täälläkin voisi tiehen tehdä parannuksia, 
esim ohituspaikkoja.



HUOMIOITA KARTTAVASTAUKSIIN LIITTYEN

Muut alueet

Kalasaareen veisin. Hieman häiriökäyttäymistä. 

Ylä-Tuomiojärven ja Ruokkeen alue on hyvä pitkille lenkeille, sillä se on metsäinen. 
Koska se ei ole erityisesti luontopolkuna mainostettu, se on aina rauhallinen.

Vähä-Urtti: Kiva veneilykohde

Vesala (leirikeskus): Hieno laavu ja mahtavat polut. Polut ovat hyvät pyöräilyyn sekä 
kävelyyn.



MISTÄ OLET LÖYTÄNYT TIETOA KIINNOSTAVISTA 
LUONTOKOHTEISTA?
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MISTÄ OLET LÖYTÄNYT TIETOA KIINNOSTAVISTA 
LUONTOKOHTEISTA?
Lisäksi tietoa vastaajat olivat saaneet mm. seuraavasti (vastauksista boldattu ne, jotka toistuneet 
usein):

• Blogeista ja muilta internet-sivuilta (esim. Retkipaikka, Visit Jyväskylä)

• Harrastuksen ja siihen liittyvän yhdistyksen tms kautta (esim. pyöräilyseura, Jyväskylän Latu, 
luonnonsuojeluyhdistys, partio, Ympäristöluotsit)

• Itse tutustumalla lähialueisiin

• Erilaisten painettujen ja/tai nettikarttojen avulla (esim. Retkikartta, latuinfo, karttapaikka, 
kaupungin karttapalvelu, luontoon.fi, m.retkikartta.fi, suunnistuskartat, peruskartta, Retkipaikka)

• Luonto- ja retkeilykirjoista

• Esitteistä

• Tapahtumien kautta

• Stravasta



LOPUKSI

Kyselyn lopuksi sai halutessaan antaa palautetta itse kyselystä tai terveisiä 
kaupungin luontoliikunnan olosuhteiden kehittämistarpeisiin.

Seuraaville sivuille on näitä kommentteja kerätty teemoitellen eri aihepiirien 
mukaan.

Kommentteja ei ole välttämättä liitetty tähän kokonaisuudessaan ja saman tapaisia 
kommentteja ei ole toistettu moneen kertaan. 



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA

Kehittämistoiveet ja kommentit koskien yleisesti luontoliikunta ja sen kehittämistä

• Yleisesti monessa kommentissa toivottiin lisää (lähi)luontoliikuntakohteita ympäri kaupunkia. 

• Monessa kommenttissa todettiin, että tarjonta on Jyväskylässä hyvä.

• Luontoliikunnalle on kasvava kysyntä. Mitä parempi kunto, sitä enemmän käyttöä ja terveempiä/tyytyväisempiä 
ihmisiä.  Investointi luontoliikuntaan on myös taloudellisesti lopulta kannattavaa.

• Haasteena kaupungille on reittien ja kohteiden kunnossapito. Monet kohteet rapistuneita ja tulipaikat puutteellisia.

• Ihmisiä voisi kenties kannustaa keräämään entistä enemmän marjoja ja sieniä. Voisi tiedottaa, millaisesta maastosta 
voi löytää mitäkin ja mihin vuodenaikaan. 

• Luontoliikuntaa on tärkeää lisätä ja edistää, mutta se ei saa tapahtua luontoarvojen kustannuksella. 
Luontoliikuntapaikkojen täytyy näyttää luonnolta, eikä rakennetulta ympäristöltä.

• Olemassa olevien polkujen ja infran hyödyntäminen.

• Luonnon rauha on tärkeitä kannustimia lähteä luontoon, joten meluntorjuntaa tarvitaan kaupunkiympäristössä.



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA
Kehittämistoiveet ja kommentit koskien yleisesti luontoliikunta ja sen kehittämistä

• Liikunta-alueille kaavoituksessa tulee varata lisää alueita. Metsät ja rannat ovat tärkeitä 
luontoalueita yleiseen käyttöön.

• Majoittumiseen sopiva retkeilyrakennelmat sijoitettava siten, että niihin ei voi ajaa autolla 
viereen

• Ikääntyneille ja huonokuntoisille sopivia kohteita.

• Valmiit reitit ovat toki tärkeitä myös, ja niillä pitää olla kunnon opasteet, mutta kaikkea 
luontoa ei saa rakentaa valmiiksi reiteiksi. 

• Toivoisin hartaasti, että luontokohteissa panostettaisiin metsien luonnontilaisuuteen sekä jalan 
kulkijoiden pääsyyn kohteisiin. 

• Yhteistyössä ympäryskuntien kanssa



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA
Nuotiopaikat ja taukopaikat

• Useassa kommentissa toivottiin lisää nuotio- ja taukopaikkoja. 

• Nuotiopaikkoja lisää, sellaisia missä olisi puita valmiina. 

• Nuotiopaikkoja/laavuja voisi olla enemmän. Suosituimmat ovat usein varattuja.

• Toiveena ns eräkämppä/varaustupa jossa olisi saunamahdollisuus jonkun pitkän reitin 
varrella, ei lähellä kaupunkia. 

• Laavuja saisi olla enemmän kaupungin lähimaastoissa, jotta välimatkat ei olisi pitkiä 
ei tarvitse autolla kauas lähteä.

• Toivoisin Jyväskylään paljon hienoja laavuja ja muita nuotiopaikkoja. Inspiraatiota 
voisi ottaa vaikkapa Tampereen Kintulammin retkeilyalueesta useine laavuineen. 

• Usein laavut yms. ovat täynnä, joten samankin luontopolun varrella voisi olla useampi 
nuotiopaikka tai laavu (joita ei toivottasti kaupunkilaiset sotke ja riko!).



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA
Reiteistä yleistä

• Polkuja olisi kiva olla enemmän 

• Polkuja voisi merkata enemmän, monta hyvää kohdetta on löytynyt kaverin vihjeestä.

• Lisää kiertoreittejä, jotta ei joudu tulemaan samaa reittiä takaisin. En tarkoita tällä 
pelkästään luontopolkuja vaan muitakin reittejä.

• Luontopolkuja todella tarvitaan lyhyitä ja pitkiä myös sellaisia joissa voi pyöräillä. 

• Maakuntauran ja kaupungin ulkopuolelle menevien maastopyöräreittien kehittäminen.

• Kaikkina vuodenaikoina ulkoilutiet/ pururadat jotka kausiluonteisesti sopivat juoksuun ja 
hiihtoon. Samoin pienemmät kulku-urat hiihtoon ja polkujuoksuun. Pidemmät retkeilyreitit 
olisivat myös hieno juttu esim yhdestä päivästä useamman päivän mittaiseen patikointiin 
nuotio- ja taukopaikkoineen. Kierroksen muodossa tai kaupunkien välisinä reitteinä. 

• Toivoisin, että kävelijöille jätetään riittävästi rauhallisia ulkoilureittejä (ts. ei joka paikkaan 
maastopyöräilyreittejä tai frisbeegolfratoja tms)



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA
Maastopyöräily

• Useassa kommentissa kannettiin huolta siitä, että pyöräilijät ja muut liikkuja kulkevat samoilla 
reiteillä. Maastopyöräilijät aiheuttavat monien mielestä vaaratilanteita ja häiritsevät muita 
liikkujia. 

• Nyt kun maastopyöräilyn suosio kasvaa ja uusia reittejä suunnitellaan, niin pyöräilijöille pitäisi 
tehdä selväksi paikat, joissa pyörällä ei voi ajaa. Pyörät tulevat niin hiljaa ja odottamatta eteen, 
ettei  kävelijät ehdi välttämättä reagoimaan. Eli toivon selkeitä ohjeita niille poluille, jotka ovat 
myös pyöräilijöiden käytössä. 

• Uuteen mastopyöräreittiin pitää saada myös ympärivuotinen pyöräilymadollisuus

• Lisää maastopyöräilyreittejä! 

• Toivottavasti uutta pyöräilyreittiä ei tehdä jo valmiiksi niukkojen pehmeäalustaisten 
juoksupolkujen ja pururatojen päälle. Luonnossa on häiritsevää liikkua rauhassa ja 
nautiskellen kun pyöräilijät ovat levittäytyneet samoille reiteille lenkkeilijöiden ja 
retkeilijöiden kanssa.



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA
Pop-up poluista

(pop-up-polut olivat kaupungin kesällä 2019 toteuttama kokeilu, jossa merkittiin kolme kohdetta 
väliakaisin polkumerkinnöin)

• Pop up polut olivat kiva tapa tarjota uusia polkuja ihmisille. Näitä lisää!

• Pop-up-luontopolkuja toivoisin tällekin kesälle!

• Pop-up polku oli vedetty viime vuonna liian herkkään paikkaan



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA

Varusteluista, pysäköinnistä, jätehuollosta yms

• Luontokohteiden löytäminen joskus hankalaa, ja pääsy autolla vaikeaa. 
Luontokohteiden lähistölle riittävät pysäköintialueet. Myös esim. 
ulkoilukartoilla tulisi olla merkitty, missä pysäköintipaikat sijaitsevat.

• Monessa luontokohteessa olisi hyvä olla enemmän roskiksia 

• Penkkejä missä huilata välissä ois kiva olla 

• Parkkipaikkoja (maksuttomia) merkittävä/ ilmoitettava paremmin

• Vessoja aktiivisemmin käytössä oleviin paikkoihin



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA

Esteettömistä kohteista, esteettömyydestä

• Esteettömiä retkeilykohteita voisi olla enemmän.

• Esteettömät polut paremmin esille ja yleisesti tiedoksi!

• Lisää liikuntaesteisille luonto/lintujen katselupaikkoja eri puolille kaupunkia. Ei 
pelkkiä telineitä ja välineitä treenata. Vammaisten oikeus päästä luontoon 
tulisi olla  tulevaisuudessa listoilla. Mm riksapyöriä käytöön ikäihmisten 
ulkoiluun.

• Suosittelen konsultoimaan esimerkiksi esteettömään luontoliikuntaan 
erikoistuneita asiantuntijoita 



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA

Suojelualueista ja luontopoluista yleisesti

• Luonnon monimuotoisuus tulee säilyä polkujen varsilla, metsiköissä ja 
rannoillakin Jyväskylässä. Kaupungit eivät ole mitään ilman kunnon 
viheralueita ja vesistöjä kotimaassamme, joten pidetään niistä hyvää huolta. 

• Luontopoluille mahdollisesti jos saisi jotain maa ainesta missä puunjuuret 
näkyvät ja hankaloittavat liikkumista. Pitkospuut tarpeellisia.

• Talvisin varoituksia mahdollisesta liukkaudesta lähtöpaikoille. Esim. Laajavuori 
ja Touruvuori.

• Luontopolkujen opastuksen parantaminen, nyt monissa kohteissa aika 
epäselvä



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA

Julkinen liikenne

• Muutamassa kommentissa toivottiin joukkoliikennevälineillä saavutettavia 
kohteita (reittejä ja taukopaikkoja). 

• Koittakaa löytää kohteita, jotka ovat bussiyhteyksien varrella.

• Jyväskylän ympäristön kansallispuistoihin pitäisi ehdottomasti päästä julkisilla, 
paikallisbussilla edullisesti. Ja muihinkin rauhallisiin isompiin luontokohteisiin. 

• Esimerkkinä Turussa paikallisbussiyhteys Kurjenrahkan kansallispuistoon.



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA

Talvinen luontoliikunta

• Useassa kommentissa tuotiin esille toive, että kävelijöillekin olisi talvisin (valaistujakin) reittejä 
metsässä. Mm. laavuille toivottiin pääsevän talvellakin kävellen.

• Ensilumilatu kaupungin palveluksi. 

• Talvella hiihtäjät ja muut käyttäjät putäisi saada erilleen.

• Ladut (luistelubaanat) fatpyöräilijöiden (osittaiseen) käyttöön. Pyöräilijöille 
ajopolkuja myös talvikunnossapitoon.

• Ajakaa moottorikelkalla tms tampparilla polkuja talvisin maastopyöräiljöille ja 
kävelijöille.

• Lähilatuja ja matalamäkisiä latuja vähemmän taitaville.



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA

Vesillä liikkuminen, uimarannat, kalastus

• Jalan ja pyörällä tapahtuvan liikkumisen lisäksi meillä voisi hyödyntää myös vesistöjä 
tarjoamalla mm. venevuokrausta.

• Olisi hienoa päästä myös saarikohteisiin. Esim. vuokrattavat soutuveneet olisivat 
mukavia. 

• Palokkajärven/Alvajärven rannalle yksi esteetön heittokalastuspaikka!
• Uimarantoihin pitäisi panostaa että voisi rauhassa mennä uimaan. Lukittava tavaran 
säilytys paikkoja.

• Vuokraveneitä satamaan esim soutuveneeseen aurinkoenergiamoottori ja venekohteita lisää. 

• Sauna järven rannalle. 



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA

Tiedottaminen, viestintä yms

• Parempaa/ lisää tiedotusta, mm luontoliikuntamahdollisuuksista eri alueilla, siitä, miten niihin pääsee ilman autoakin 
sekä alueisiin liittyvistä palveluista (nuotiopaikat, wc, pysäköinti jne). Tietoa tarjolle myös eri käyttäjäryhmien
näkökulmasta (esim. lapsiperheet).

• erilaiset retkeilykurssit ja ohjatut retket tai muut luontoliikuntatapahtumat voisivat innostaa ihmisiä luontoon

• Helposti saatavilla oleva retkeilykartta nuotiopaikkoineen ja reitteineen.

• Selkeät ohjeet jokamiehenoikeuksista sekä koiraetiketistä, sekä niistä tiedottaminen.

• Kohteiden esittelyjä kaupungin internet-sivuille.

• Paikallisia reittejä ja alueita voisi mainostaa laajemminkin, monia paikallisia aarteita ei muut 
löydä kuin alueen asukkaat jne.

• Asukkaiden tietämyksen hyödyntäminen koskien luonnossa liikkumista ja luonnon paikkoja. 

• Tietoa voisi olla myös koskien tapahtumia ja paikkojen historiaa.



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA

Tiedottaminen, viestintä yms

•Yhteistyö lähikuntien kanssa toivottavaa, vaikka yhteinen nettisivu 
luontomatkailuun. 

• Luontopaikkojen löytämiseen usein tärkein tieto on, mistä lähteä liikkeelle, 
mistä löytyy esim. polun alku. Parkkipaikka-tieto myös tarpeellinen. Infon pitää 
olla sillä tasolla, että myös esim. ulkopaikkakuntalainen ymmärtää mistä on 
kyse. Usein näkee ohjeita, jotka ei avaudu kuin paikkakuntalaisille. 

• Tasoluokitukset: helppokulkuinen - vaikeakulkuinen, onko nuotiopaikkaa. 

• Luontopolkujen opastauluja ei tarvitse olla joka paikassa eikä huollettuja 
polkuja, mutta merkittyjä tai kännykällä seurattavia reittejä tarvitaan.



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA

Opastus

• Yleensä opastukseen liittyen tuli paljon kommentteja. Opastaulut ja ohjeet koettiin tärkeiksi. Toivottiin 
opastuksen parantamista yleensä, erityisesti kaivattiin selkeitä ohjeita reittien alkuun. Joidenkin olemassa 
olevien reittien opastus koettiin riittämättömäksi, erityisesti pimeään aikaan. Myös pienempiä 
metsäpolkuja toivottiin merkittävän sopivin merkein.

•Toivottiin merkittyjä maastopyöräilyreittejä enemmän, keskustasta lähteviä merkittyjä retkeily-
/pyöräilyreittejä sekä pidempiä merkittyjä patikointireittejä.

• Koirien ulkoiluttaminen (irrallaan) ankarasti kielletty - kyltit jokaiselle luontopolulle. 

• Kylttien ja opasteiden huono kunto. 

• Luontopolkujen opastauluja ei tarvise olla joka paikassa eikä huollettuja polkuja, mutta merkittyjä tai 
kännykällä seurattavia reittejä tarvitaan.

• Maalatut kivet toimisivat myös hyvin opasteina (esim. Haapalammen ja Kivilammen välissä 
Vaajakoskelle). 



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA

Retkeilypalvelut yms

• Retkikamppeiden vuokrauspalvelu, esim kirjastojen tai ladunmajan kautta.

• Turisteille/ paikallisille valmiita luontoretkivaihtoehtoja shoppailtavaksi.

• kaupungin järjestämiä kuljetuksia retkeilyalueille, maksua vastaan

• maastopyöräilyyn, vesillä liikkumiseen, retkeilyyn edullista välinevuokrausta. 



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA
Metsien hoito

• Metsien hoitoa koskevia kommentteja saatiin runsaasti. Niissä esitettiin mm. 
avohakkuista luopumisesta lähimetsissä ja virkistysalueilla, lisää suojelukohteita ja 
erityisesti vanhempien metsien säilyttämistä, lahopuun lisäämistä, luontopolkujen 
ympäristöjen rauhoittamista metsänhoitotoimilta, maisemallisesti arvokkaiden 
alueiden suojelemista, poluille ym kaatuneiden puiden korjaamista sekä pölyttäjiä 
houkuttelevien lajien suosimista.

• Useassa kommentissa tuotiin esille, että metsänhoitotoimissa ei huomioida riittävästi 
luonnon monimuotoisuutta ja kaivattiin enemmän luonnontilaisia metsiä. Lisäksi 
esitettiin käytettävän metsissä jatkuvan kasvatuksen menetelmää.



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA

Muuta

• Päiväkotien ja koulujen henkilökunnan koulutusta ja tietoa luonto(liikunta)asioissa. 

• On ihailtavaa, että aktiiviset asukkaat valmistavat itse lähiluonnossaan märkien paikkojen 
ylityksiä. Tähän voisi ehkä jotenkin kannustaa vielä nykyistä enemmän?



TERVEISIÄ TIETTYJEN KOHTEIDEN KEHITTÄMISEEN

KESKUSTA-ALUE

• Rantaraitin voisi muuttaa hiekkatieksi, jolloin juokseminen olisi ergonomisempaa ja alue muistuttaisi vähemmän 
Ceauşescu beachia. Hävettäisi vähemmän olla jyväskyläläinen.

• Lopettakaa hipposhanke niin rahaa luontoliikunnan rahoittamiseen rutkasti!

• Mielestäni ulkoliikuntapaikkoja saisi olla keskustan lähellä enemmän (sellaisia, jotka sisältävät myös 
painotangon). Lisäksi kaipaisin keskustan lähelle enemmän lenkkipolkuja, sillä harju ja tourujoki ovat niin 
lyhyitä. Rantaraitti on kaunis, mutta olisi ihana päästä myös varsinaisen metsän keskelle kävelemään tai muuten 
saada vaihtelua lenkkipolkuun sekä paremmat ohjeistukset ja infot siitä, missä pidempiä 
retkeily/lenkkeilymaastoja on ja millä esim. julkisilla niihin pääsee keskustasta. 

• Olisi hyvin tärkeää, että keskustan tuntumassa olisi aidosti rauhoittava luontokohde, ja esimerkiksi Taulumäellä 
tähän olisi hyvät puitteet tarpeeksi laajan ja luonnontilaisen metsän ansiosta.

• On kurjaa, kuinka keskustan lähimpiin metsiin ei voi mennä kesäkaudella rauhallisin mielin rentoutumaan, kun 
on pakko varautua väistämään frisbeegolfaajia, kuten kyltitkin siellä varoittavat. Mielestäni on ehdottoman 
väärin, että keskustan lähimmissä metsissä frisbeegolfaajien halut on laitettu rauhallisten jalankulkijoiden 
edelle.



TERVEISIÄ TIETTYJEN KOHTEIDEN KEHITTÄMISEEN

VIITANIEMI, HAUKANNIEMI

• Olisi ihanaa jos Viitaniemeen tulisi amiksen lähelle myös ulkoilupaikkoja!

• Viitaniemen uimarannalle laituri mistä olisi hyvä mennä uimaan. Haukanniemi on nykyisellään 
tosi vilkas ja siellä voisi olla opastusta ja neuvoja/varoituksia tulen teosta yms. Esteettömyys 
pitäisi toteuttaa todella hienovaraisesti, että luonnonmukaisuus säilyy. Eerolan lahden vanha 
lintutorni pitäisi rakentaa takaisin paikalleen.

• Haukanniemeä voisi tarkkailla nyt enemmänkin - siellä on useita laittomia nuotiopaikkoja tällä 
hetkellä.

• Haukanniemen suunnitelmat ovat hyviä mutta mihin sinne retkeilemään lähtevät pysäköivät? 
Pieni P alue asuinalueen lopussa on ihan liian pieni. JA entä jos sinne pölähtää matkailijat 
bussillaan?



TERVEISIÄ TIETTYJEN KOHTEIDEN KEHITTÄMISEEN
LAAJAVUORI

• Älkää antako Laajiksen pilata enempää Laajvuoren rinteen kuusikoita antamalla heidän tehdä yhtään uutta rinnettä. Nykyisistäkään ei ole kaikki käytössä! 

• Laajavuoreen rapputreeni paikka, rinteitä riittää!

• Kesäkauden lenkkeilyä voisi kehittää parantamalla Vuoren lenkin sekä Kuntolenkin kuntoa, on osittain ikävän kivikkoista, missä hankala juosta, ainakin aloittelijan joka ei 
ole maastojuoksija. Tähän saakka panostettu vaan hiihtäjiin.

• Laajavuoren kuntopoluille lihaskuntolaitteita toivomuksena.

• Laajavuoren luontopolun alkuun johdattavat opasteet tulisi uusia, sillä  Hikipolun muutosten myötä suora reitti ja opasteet parkkipaikalta ovat poissa. 
Aiemmat vanhat opastetaulut heitetty ja jätetty sinne luontoon roskaamaan.

• Talvisin Laajavuoren luontopolulle ei pääse helposti, koska latureitti menee tiellä. Vierestä saattaa mennä hyvin kapea polku. Polkua ei uskalla kulkea 
luontopolun alkuun, koska hiihtäjät lyövät sauvoilla. 

• Onko niin, että Laajavuoren luontopolkua ei ole tarkoituskaan käyttää talvisin? 
Ja kun Laajis on laajentanut ja aidannut alueita Laajavuoressa, tulee tunne, ettei sinne ole oikeutta mennä ulkoilemaan.

• Laajavuoressa olisi kiva jos olisi ulkokuntosali ja portaat porrastreeniä varten.

• Kehittämistarpeisiin liittyen minulla olisi toive eräästä nuotiopaikasta Laajavuoren alueella. Aivan Laajavuoren 8,5km ulkoilureitin länsipäässä, n. 
300m Lummelammen eteläpuolella on keskellä metsään raivattua aukeaa hyvin huonokuntoinen katos ja nuotiopaikka. Nuotiopaikan sai
verrattain helpolla siivottua, mutta katoksen alla on vielä toistakymmentä nippua osin ruosteista ja huonokuntoista teräsvaijeria. Itse katos on 
varsin huonossa kunnossa - sen katto on umpilaho, siitä puuttuu isoja paloja ja se on yritetty polttaa jossain vaiheessa. Jos tämän katoksen katon 
uusimisen ja nuotiopaikan ympäristön siistimisen saisi kehitettävien kohteiden listalle, olisi se hienoa. Vielä hienompaa olisi, jos katoksesta 
rakennettaisiin laavu lisäämällä nykyiseen rakennelmaan seinät. Toisaalta katos on syrjässä eikä sen nuotiopaikallakaan lie paljon käyttäjiä, niin 
on varsin ymmärrettävää, jos sen korjaamiseen ei tällä hetkellä voida suunnata varoja tai aikaa.

• Kortemäen lähellä olevan Riihilammen ls-alueella on kova kulutus ja mielestäni ihmisten liikkumista tulisi ohjata siellä paremmin. Lammen ranta on 
hyvin kulunut ja pitkospuita ei juuri enää edes ole, kun ovat niin lahot. Tämän vuoksi myös soisen osan rahkasammalpeite on kärsinyt. Siellä 
ajetaan myös maastopyörillä ja se kuluttaa varsinkin maastoa. Ylipäätään maastopyöräilyn ohjaamista Laajavuoren alueella tulisi kehittää.



TERVEISIÄ TIETTYJEN KOHTEIDEN KEHITTÄMISEEN
LAAJAVUORI

• Meillä on Killeri-Laajavuori akselilla luonnonsuojelualue Riihilampi. Se on täysin unohdettu alue, taitaa kuulua naturaan. Kaupunki on jättänyt sen heitteille joka ei liene 
suojelun tarkoitus. Pari ojien ylitystä tehtiin reilu vuosi sitten kun valitettiin vanhojen lankonkien vaarallisuudesta. Alueen pitkospuut ovat jo täysin lahonneet. Nyt on 
havainto tuon maastopyöräilyn lisääntymisen kuluttavasta vaikutuksesta. Myös kävely kuluttaa kun pitkospuut eivät ohjaa kulkua. Alueen kosteus vaihtelee ja uusia 
polkuja syntyy. Olisi pikaisesti tehtävä uudet pitkokset kun se ei edes ole suuri kustannus kysymys. Tarvekin on ehkä n. 40- 50 metriä niin alue pelastuu.

• Kenelle kuuluu Laajavuoden Vuorilammen yläpuolella vesilaskettelupaikan yläpuolella oleva grilli-katos? Laajarista kerrottiin minulle viime talvena, ettei sellaista ole 
olemassakaan. On se siellä ja on siinä grillattukin.  Korona-aika on osoittanut muutenkin, että grilli-paikkoja on liian harvassa. 

• Samoin koko Laajavuori on vähän sinnepäin. Maisemaa rumentaa kesällä rinteiden muokkaamiseen käytetty ajettu joutomaa, jossa on vaikka 
mitä rakennusjätettä jne. Mitähän sieltä valuu vesistöön sadeveden mukana? Miksi laji saa jättää kesämaisemoinnin tekemättä? Koko Laajiksen
seutu on kamala. Ei sitä kautta halua viedä ketään luontoon. Nyt odotetaan uutta mutta kauanko kestää ennen kuin ollaan toteutusvaiheessa? 
Sitä enne riittäisi kun ympäristöviranomaiset vaatisivat kaiken rojun siirtämisen varastoon, yksittäisten roskien keräämisen rinteen ja kahvio 
väliseltä pihalta ja kaikkien työvälineiden ja koneiden asianmukaisen säilömisen.  Haravaa käteen ja pienentkin roskat pois. Tämän pitäisi olla 
käyntikortti mutta se on romuvarasto. Sen pihan kauttako vieraamme ja me itse kuljemme luontoon rentoutumaan?? Ympärsitviranomainen voi 
vaatio yksityisiä pihojakin siivoamaan miksi ei Laajiksen ympäristöä?

• Rullahiihtorata Laajavuoreen olisi erittäin tärkeä. Lisäisi etenkin nuorten hiihtäjien turvallisuutta.

• Talvella huono lenkkeillä luonnossa, kun jalkamiehen kävelypolkuja ei ole. Ehdotuksena esim. laajavuoressa killerin suuntaan kävelijät ja 
palokka-haukkalan suuntaan hiihtäjät! Lisäksi hiekoitusta ja suolausta ehdottomasti vähennettävä väh.  puolella - luonto kiittää. Esim. 
Chamonixissa lunta voi tulla metrin vrk:ssa - ei hiekanmuruakaan ja hyvin kaikki pärjäävät!

• Toivoisin yhteyslatua välille Ruoke Timolantie --> Ls. alue ravipolun vierustaa pitkin Laajavuoren 8,5km lenkkiin yhdistyen. Palvelisi alueen 
ulkoilijoiden tarpeita kesällä ja erityisesti talvella.

• Yhdyslatu tunneleineen tai siltoineen Laajavuoresta Ladun majalle olisi hieno asia! Sellainen reitti vaikkapa Köhniön kautta, ettei suksia tarvitsisi  
irroittaa välillä.



TERVEISIÄ TIETTYJEN KOHTEIDEN KEHITTÄMISEEN

KANGASVUORI, AITTOVUORI, KUOLEMANKUOPAT

• Olen joskus Huhtasuon metsissä liikkuessäni miettinyt, miten uskomaton luontokohde olisi alue 
Seppälästä Huhtasuon perukoille, niin kauniita metsälampia perä perää kallioineen ja soineen ja 
jylhiä mäkiä. Keski-Suomen luonto on äärettömän kaunis ja vaihteleva. Varjellaan sitä!

• Halssilan hiiihtomaan kotakin kaipaisi kunnostusta kun hiilet tippuvat liian isoista ritilän väleistä niin 
hyvän hiilloksen aikaan saaminen on hankalaa.

• Toivoisin uimarannan uudelleen perustamisen Kangaslampeen.

• Kehittäkää ja kunnostakaa Kuolemankuopat

• Kunnostakaa Bilteman takana sijaitseva kuolemankuopan alue siistiksi retkikohteeksi! Alue 
mainitaan jo luontomuseon topografiakartassa ja on historiallinen. Alueen reunalta on lisäksi 
fantastinen näkymä yli kaupungin. Nykyisellään alue on kovin puskittunut ja epäsiisti. Kohta puskat 
kasvavat näköesteeksi ja lasinsiruja ym roskaa on joka puolella.



TERVEISIÄ TIETTYJEN KOHTEIDEN KEHITTÄMISEEN

SAVONMÄKI, KIVILAMPI, KAUNISHARJU

• Savonmäkeen ja Kivilammelle hyvin tehdä polkuverkostoja.

• Vaajakosken Kaunisharjusta katosi asukkaiden keskuudessa erittäin suosittu ja suhteellisen 
helppokulkuinen Janakan luontopolku, kun kaupunki ahneuksissaan kaavoitti ja myi 
Vaajavirran rantatontit oma- ja rivitalotonteiksi.  Korvaava luontopolku pitäisi tännekin 
rakentaa! Autottomana ja kivisillä kinttupoluilla jalkani katkaisseena saan nyt tyytyä 
talsimaan tylsiä jalkakäytäviä pitkin :(



TERVEISIÄ TIETTYJEN KOHTEIDEN KEHITTÄMISEEN

KANAVUORI, JÄÄSKELÄ

• Kanavuoren luontopolun alkuun selkeämmät opasteet!

• Pysäköintialueen kuntoon laitto

• Jääskelän pirunpellolle uudet pitkokset ja pian, ennen kuin joku loukkaa 
itsensä. Sammalistonkallion uudet portaat ovat tosi hyvät, kiitos niistä.



TERVEISIÄ TIETTYJEN KOHTEIDEN KEHITTÄMISEEN

PALOKKA

• Olen myös kuullut, että Touruvuoren metsiin on tulossa pyöräilijöille omia 
reittejä. On tärkeää, että heille on omia reittejä, koska he aiheuttavat todella 
ikäviä tilanteita jalankulkijoiden kanssa. Toivon kuitenkin, että heidän reittinsä 
eivät tule pilaamaan metsien luonnontilaisuutta ja rauhaa. Mielestäni olisikin 
hienoa, jos metsien rauhaa ja luonnontilaisuutta häiritsevät aktiviteetit eivät 
tulisi pilaamaan jokaista luontokohdetta. 

• Touruvuoren luontopolku kaipaisi kunnollista näköalapaikkaa (torni) ja 
tulentekopaikkaa.



TERVEISIÄ TIETTYJEN KOHTEIDEN KEHITTÄMISEEN

NYRÖLÄ, TIKKAKOSKI

• Nyrölä kaipaisi kunnostettava

• Tikkakoskella Peuraniemen laavulle nyt vaikeampi päästä, koska varuskunta 
laittoi puomin sinne johtavan tien alkuun. Tarvitaan kunnolliset ohjeet miten 
pitää toimia,jos laavulla haluaa käydä.



TERVEISIÄ TIETTYJEN KOHTEIDEN KEHITTÄMISEEN

RONINMÄKI, MYLLYJÄRVI, KUOKKALA, KELJONKANGAS

• Roninmäellä/Ylä-Myllyjärvellä sijaitsevan vuorilammen toisessa päässä olevan joen yli voisi 
laittaa kunnon sillan, yksinkertaisen mutta tukevan. Juu, se ei ole merkattu reitti mutta siellä 
kulkee paljon ihmisiä lasten kanssa, pyörällä jne. (vihreä 3 )

• sippulanniemen luontopolun pitkospuut osittain huonossa kunnossa

• Toivotaan yhteyttä Sääksvuoresta ladun majalle retkeille ja omaa hiihtolatua 
sääksvuoreen. 



TERVEISIÄ TIETTYJEN KOHTEIDEN KEHITTÄMISEEN

LADUN MAJA, KOLMISOPPINEN, KAURAMÄKI

• Kauramäki - Ladun maja välille olisi hienoa saada myös valaistus, kun Ladun majan pikkukakkonen on saatu 
valaistua. Tällä välillä liikkuu todella paljon ihmisiä ja varsinkin talvisin moni hiihtää tätä väliä pimeällä.

• Ladun Majalla loistava hiihtolatujen kunnossapito! Toivottavasti parkkipaikat saataisiin paremmiksi 
ja lisää valaistuja latu alueelle.

• Ladun Majan alueelle kaipaisin koko soidinlammen lenkille valaistusta. 

• Ladunmajan ladut erikoisen hyvin hoidetut! Onko muuramen suuntaan myös mahdollista tehdä 
latuväyliä,,vaikka reitti laajavuori-riihivuori, yhteistyössä muuramen kanssa. Voisi hyvänä 
talvena hiihdellä reitin ;riihivuori-ladunmaka-laajavuori-peurunka

• Mielestän keljon liikenneympyrän seudulta tarvittaisiin kesä/talvi reitistä Ladunmajalle. Näiille
nurkille on tullut viimevuosina paljon asutusta ja ympyrän nurkilta pääsisi autotonkin metsään.



TERVEISIÄ TIETTYJEN KOHTEIDEN KEHITTÄMISEEN

SÄYNÄTSALO

• Toivon, että kehitettäisin/pidettäis huolta enemmän Säynätsalon/Lehtisaaren/Muuratsalon
ulkoilualueista. 

• Muuratsalossa retkeilyä ulkopaikkakuntalaisten osalta vaikeuttaa parkkipaikkojen puute 
siellä, mistä poluille parhaiten pääsee. Olisi hienoa jos tähän ongelmaan löytyisi ratkaisu

• Muuratsalon Lullinvuoren luolille olisi kiva viedä lyhyempää reittiä lapset (itseäkin kiinnostaisi) 
katsomaan ja liikkua eteläpäässä saarta. Nyt paikallisten asukkaiden toimesta niin vahvasti 
kielletty että joutuu tekemään pitkän lenkin kun mentävä kauempaa polkujen kautta!!



TERVEISIÄ TIETTYJEN KOHTEIDEN KEHITTÄMISEEN

KORPILAHTI

• Korpilahden rantaa kiertävä polku olisi lenkkeilyn kannalta tärkeä vanhasta pappilasta uimarannan  kautta eteenpäin.

• Myös vaaruvuori on yksi suomen vanhimpia luonnonsuojelualueita.  Jossain kaupungin oppaassa lukee että näköalapaikka!!!!! Se on 
hieno ja suosittu retkeily ja luontoliikuntareitti. Kannattaisi nostaa markkinoinnissa korkeammalle. 

• Nuotiopaikka Korpilahden rannalle.

• Oravivuoren reitin ympäristön siistiminen. Mm portaat auttaisivat monessa kohdin ehkäisten eroosiota. Nyt polut levenevät, kun 
jyrkissä kohdissa ei pysty kulkemaan, puut repeävät kun niistä otetaan tukea, rngat jätetty metsään ja metsä näyttää vähän niin ja 
näin hoidetulta. Tämä voisi kuitenkin olla helmi mutta tarvitsee jatkuvaa kunnostusta, vuosittaista. 

• Toivottavasti Putkilahden alueen luontoarvot nähdään niin tärkeänä, että tehdään päätös jättää sinne suunniteltu tuulivoimapuisto 
toteuttamatta.

• Korpilahden Kiviönniemi on Metsähallituksen omistama lapsiperheiden suosima retkeilypaikka Päijänteen rannassa. Kaupunki voisi 
miettiä Metsähallituksen kanssa kohteen kehittämistä ja ylläpidon järjestämistä.

• Vaarun, Rutalahden, Housuvuoren, Kettuvuoren reitit kaipaisivat kunnostusta. Osan matkaan vanhemmilla ihmisillä on hankalaa 
liikkua koska kunnossapito ei ole ajantasalla kuin oikeastaan Vaarun reitillä. Kohteet 45 min JKL keskustasta. Vanhempieni 
eläkekesäpaikalta kävellen itselläni helppo ym. kaikkiin kohteisiin.

• Vanhan Myllyn alue on helposti saavutettava keidas keskellä rakasta kotikylää - sinne voi piipahtaa lasten kanssa tai viivähtää 
itsekseen tai ystävän kanssa. Miljöö on viehättävä ja monimuotoinen luontokohde, mutta myös oivallinen paikallisten tapahtumien ja 
yksityistilaisuuksienkin pitopaikka. Kotiseutuyhdistys on edistyksellisesti pitänyt paikkaa yllä!



TERVEISIÄ TIETTYJEN KOHTEIDEN KEHITTÄMISEEN

MUUT

• Mämminiemen ympäristössä olisi mukava jos olisi patikointipolkuja. 
• Leivonmäen kansallispuistosta kulkee päävirkistysreitti putkilahteen  ylisjörvelle, sinne saisi pyöräreittiä ja vaikka 
mitä. Haluaisin kehittää tätä. 

• Mikä on tilanne entisellä metso-reitillä.siinä suunnitellussa reitistä pitäisi olla joku kiinnostava kohde maisema.voisko
mahdollisesti olla rengasreitti.laavu -kotasysteemi.mahdollisimman pitkä ettei tulisi ruuhkia

• Olisi ihanaa, että panostaisitte myös kaupungin laitamien taajamia. Esimerkiksi Tikkakoskella riittää luontoa ja 
metsää, jonne saisi aivan mahtavia nuotio-/retkeilypaikkoja. Kaiken ei tarvitse olla aina keskustan läheisyydessä.  Ja 
mikäli luonnon rauhasta haluaa nauttia, parasta olisikin, että kohde olisi hieman syrjemmässä

• Pitkät reitit esiin heinikoista, opasteet ja kartat kuntoon niiden osilta. Kuten maakuntaura ja metsoreitti. Eivät näy 
edes Metsähallituksen retkikartassa

• Valtakunnallisella tasolla retkeilijöitä kiinnostavat viikonlopun aikana kierrettävät rengasreitit, joiden varrella on 
monenlaisia yöpymisvaihtoehtoja. Olisipa Päijänteen  rantamaisemissa semmoinen! 



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA

MUU PALAUTE

• kauneimmat aidot alueet jo menetetty lähellä eli kävely etäisyydellä. Ei ihminen virkistys talojen ollessa näköetäisyydellä, 
autoteiden huminassa

• Hieno avaus kaupungilta - KIITOS!

• Hienoa että Jyväskylä on valon kaupungin ohella myös vihreä kaupunki myös tulevaisuudessa :)

• Hienoa työtä luontopaikkojen kanssa , aina on varaa parantaakin, jatkakaa hyvää työtä

• Hyvin hoidetut luovokohteet ja niihin panostaminen maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin säästettyinä 
terveydenhuoltokuluina.

• Jatkakaa kehittämistä! Parasta mitä voitte veroeuroilla tehdä, ihmisten hyvinvoinnin kannalta,  ennaltaehkäisyä!!!

• Jyväskylä on maaseutukaupunki, josta helppo löytää ainakin normaalikuntoisen hyviä luontokohteita, mutta 
liikuntarajoitteisenkin on kaupungin keskustassa mahdollista nauttia ainakin maisemista...

• Jyväskylässä hienot pyöräilyreitit, pääse 3 järven ympäri, Jyväs-Tuomio- ja Palokkajärvi

• Jyväskylässä luontoliikuntaa on kehitetty hyvin monipuolisesti. Mm.erilaiset järjestöt aktivoivat jäseniään luontoliikunnan pariin

• Hienoa, että kartoitetaan Jyväskylän tilannetta, meillä on upeat puitteet ulkoiluun ja kaikki mahtuvat reiteille.



TERVEISIÄ KEHITTÄMISTARPEISTA

MUU PALAUTE

• Kiitos, kaupungille ulkoreittien suunnittelusta ja toteutuksesta.  Paljon hyviä luontokohteita lähellä ihmistä.

• Mielestäni luontoliikunnan puitteet Jyväskylässä ovat oikein hyvät.

• Mun mielestä kaupungin luontopolut on hyvässä kunnossa. 

• Odotan innolla kuvailemianne pidempiä, jopa yönyli, luontoreittejä! Jyväskylässä on monta upeaa kohdetta, 
joita tälläisen reitin varrelle saanee hyvin yhdistettyä. Tsemppiä ja kiitos kyselyn järjestämisestä!

• Olen ollut tyytyväinen Jyväskylän luontoliikuntapaikkoihin, kiitos niistä!

• Tärkeä aihepiiri ja suosio tuntuu koko ajan kasvavan. Aika pienillä teoilla saadaan kivoja kohteita!



TERVEISIÄ KYSELYSTÄ

• Karttasovellus ei toiminut kännykällä.

• Karttasovellus ei toiminut.

• Oli vähän kankea merkitä luontokohdetta, jonka esittelisin vieraalle. Ja oliko tarkoituksena merkitä yksi 
vai useampia? Ihan en ymmärrä, millä tavalla tämä kysely palvelee luontoliikunnan olosuhteiden 
kehittämistarpeita.

• Tuo liukuvalikko ei oikein toimi. Tai eikö noita vastauksia ole aika hankala koostaa/analysoida... :D
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